
        

                           Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 

  Musimy przetrwać ten niełatwy dla wszystkich czas.  

Nie przerywamy nauki, ale nie zapominamy też o przerwach śródlekcyjnych, podczas 

których serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Bawmy się dobrze, nie 

opuszczajmy domów. Pamiętajcie, bawić się można wszędzie!  Do zobaczenia wkrótce:) 

 

Propozycje zabaw  rozwijających analizator wzrokowy 

(spostrzeganie, koncentracja, pamięć wzrokowa) 

 

 POPATRZ I POSZUKAJ  

 - zadaniem dziecka jest przyniesienie  z kuchni/pokoju/łazienki  

   w wyznaczonym czasie (dość krótkim) jak najwięcej przedmiotów: 

-  mających np. daną cechę wspólną- miękkich, metalowych, plastikowych; 

-  różniących się od siebie np. przeznaczeniem (zabawka- podręcznik, szczoteczka do  

rąk- grzebień); liczy się inwencja dziecka;  

- rozpoczynających się na daną głoskę. 

:) Oczywiście ustalamy z dzieckiem zasady gry i wybieramy jeden wariant. 

 

CIEPŁO- ZIMNO 

- ukrywamy jakiś przedmiot przed dzieckiem i za pomocą 

odpowiednich komunikatów informujemy je, czy zbliża się do 

odkrycia kryjówki, czy wprost przeciwnie:)  

 

CO ZMIENIŁO MIEJSCE? 

 - do zabawy można wykorzystać półkę z zabawkami, czy   biurko 

dziecka. Zadanie polega na zapamiętaniu wszystkich przedmiotów 

znajdujących się na półce/biurku, a następnie przełożenie jednej 

rzeczy w inne miejsce. Dziecko musi odnaleźć przestawiony przedmiot. 

 

CO MAM NA MYŚLI?  

- zabawę należy zawęzić do jednego pomieszczenia  

w domu. Wybieramy sobie jeden przedmiot, a dziecko zadając pytania musi 

odgadnąć co mamy na myśli. Na pytania możemy odpowiadać tylko tak-nie. 



 

 Propozycje zabaw  rozwijających analizator słuchowy 

 

SKOJARZENIA 

- zabawa  dla całej rodziny. Rozpoczyna najmłodszy uczestnik- 

wypowiada dowolne słowo. Pozostali wypowiadają swoje skojarzenia. 

Zawsze zaskakujące jest sedno gry- nieoczekiwane słowo końcowe, które 

ma niewiele  wspólnego z pierwszym wyrazem, rozpoczynającym 

zabawę. np. mąka- ciasto- babcia- wieś itp.  

:) Dodatkowo można pokusić się o odtworzenie ciągu wyrazów w takiej kolejności, jaka była podczas zabawy.  

 

LOGICZNE ZDANIE 

- dziecko mówi dowolny wyraz, a zadaniem następnego gracza jest 

wypowiedzieć wyraz rozpoczynający się na ostatnią głoskę 

poprzedniego słowa, ale tak, żeby zachować sens tworzonego zdania. 

np. Jurek  kupi irysy.  

:) Dla starszych dzieci oczywiście można przedłużać zdanie o dodatkowe wyrazy.  

 

                                SZEREG WYRAZOWY 

                                 - mówimy wyrazy na ostatnią głoskę wyrazu poprzedniego:  

                                     kot-traktor-rak- krowa 

                         :) dla starszych dzieci oczywiście można wprowadzić jeszcze takiego zasady jak: 

- mówimy tylko np. rzeczowniki, czy przymiotniki 

- nie używamy liczby mnogiej itp. 

 

TWORZYMY RYMY  

– albo zapisujemy na kartce pary rymów albo wypowiadamy je w 

parze z rodzicem, np. ciasto- miasto, rzeka- teka itp. 

  

         PRZYPADKOWI GOŚCIE 

       - układamy na dywanie kilka przypadkowych przedmiotów w   

         dowolnej kolejności i wymyślamy historyjki poprzez 

układanie zdań. Historyjki nie muszą być logiczne, liczy się    

                     pomysłowość   i dobra zabawa;).  

tworzymy 


